Koszalin, dn. 07.05.2009r.

w/g rozdzielnika
Kluby Piłki Siatkowej
Woj. Zachodniopomorskiego

Komunikat Wydziału Siatkówki Plażowej 01/2009 Zachodniopomorskiego WZPS
w sprawie Młodzieżowych Rozgrywek Klubowych Siatkówki Plażowej o Mistrzostwo
Województwa Zachodniopomorskiego - cyklu 2009
1.
2.
3.
4.
5.

VI-te Klubowe Mistrzostwa Województwa w kategorii młodziczek i młodzików.
VII-me Klubowe Mistrzostwa Województwa w kategorii kadetek i kadetów.
VII-me Klubowe Mistrzostwa Województwa w kategorii juniorek i juniorów.
VII-me Otwarte Mistrzostwa Województwa w kategorii kobiet i mężczyzn - „open”.
Postanowienia końcowe i informacje różne dotyczące w/w zawodów.

Ad.1. VI Klubowe Mistrzostwa Województwa Młodziczek i Młodzików – rocznik 1994 i młodsi.
· Zawody odbędą się w dniu: 05.06.2009r. (piątek) w Darłówku Zachodnim, wejście na
plażę obok hotelu „Lidia” przy ul. Dorszowej.
· Zgłoszenia par (Imię, Nazwisko, Klub i data urodzenia Zawodnika) z dopiskiem
„Plażówka 2009” w w/w kategorii proszę nadsyłać listownie na adres ZZPS Delegatury
w Koszalinie lub faxem na numer tel. (0-94) 348-00-36 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 03.06.2009r. do godziny 14.00.
· Uwaga! ze względów organizacyjnych, dodatkowe zgłoszenia nie będą przyjmowane
na plaży - przed rozpoczęciem zawodów!!!
· Potwierdzenie zgłoszeń, sprawdzenie dokumentów uprawniających do gry odbędzie się na
plaży, przed zawodami w godzinach 9.00 - 10.00. Losowanie i odprawa techniczna
odbędzie się o godz. 10.15. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.30.
· Turniej odbywać się będzie na dwóch boiskach dla danej kategorii wiekowej chłopców
lub dziewcząt.
· Pozostałe, uzupełniające informacje dot. w/w zawodów zamieszczamy w postanowieniach
końcowych – tj. pkt. 5-tym niniejszego komunikatu.
Ad.2. VII Klubowe Mistrzostwa Województwa Kadetek i Kadetów – rocznik 1992 i młodsi.
· Zawody odbędą się w dniu 06.06.2009r. (sobota) w Darłówku Zachodnim, wejście na
plażę obok hotelu „Lidia” przy ul. Dorszowej.
· Zgłoszenia par (Imię, Nazwisko, Klub i data urodzenia Zawodnika) z dopiskiem
„Plażówka 2009” w w/w kategorii proszę nadsyłać listownie na adres ZZPS Delegatury
w Koszalinie lub faxem na numer tel. (0-94) 348-00-36 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 03.06.2009r. do godziny 14.00.
· Uwaga! ze względów organizacyjnych, dodatkowe zgłoszenia nie będą przyjmowane
na plaży - przed rozpoczęciem zawodów!!!
· Potwierdzenie zgłoszeń, sprawdzenie dokumentów uprawniających do gry odbędzie się na
plaży, przed zawodami w godzinach 9.00 - 10.00. Losowanie i odprawa techniczna
odbędzie się o godz. 10.15. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.30.
· Turniej odbywać się będzie na dwóch boiskach dla danej kategorii wiekowej chłopców
lub dziewcząt.
· Pozostałe, uzupełniające informacje dot. w/w zawodów zamieszczamy w postanowieniach
końcowych – tj. pkt. 5-tym niniejszego komunikatu.

-2Ad.3. VII Klubowe Mistrzostwa Województwa Juniorek i Juniorów – rocznik 1990 i młodsi.
· Zawody odbędą się w dniu 07.06.2009r. (niedziela) w Darłówku Zachodnim, wejście
na plażę obok hotelu „Lidia” przy ul. Dorszowej.
· Zgłoszenia par (Imię, Nazwisko, Klub i data urodzenia Zawodnika) z dopiskiem
„Plażówka 2009” w w/w kategorii proszę nadsyłać listownie na adres ZZPS Delegatury
w Koszalinie lub faxem na numer tel. (0-94) 348-00-36 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 03.06.2009r. do godziny 14.00.
· Uwaga! ze względów organizacyjnych, dodatkowe zgłoszenia nie będą przyjmowane
na plaży - przed rozpoczęciem zawodów!!!
· Potwierdzenie zgłoszeń, sprawdzenie dokumentów uprawniających do gry odbędzie się na
plaży, przed zawodami w godzinach 9.00 - 10.00. Losowanie i odprawa techniczna
odbędzie się o godz. 10.15. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.30.
· Turniej odbywać się będzie na dwóch boiskach dla danej kategorii wiekowej chłopców
lub dziewcząt.
· Pozostałe, uzupełniające informacje dot. w/w zawodów zamieszczamy w postanowieniach
końcowych – tj. pkt. 5-tym niniejszego komunikatu.

Zawody o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego rozgrywane będą zgodnie z
najnowszymi przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB i PZPS na sezon 2009.
O sprawach organizacyjnych decydować będą aktualne regulaminy PZPS i ZZPS dotyczące
siatkówki plażowej na cykl 2009 oraz sędzia główny zawodów.
Przypominamy, że zawodników(czki) obowiązują jednakowe stroje do gry z nr - „1” i „2”!
Ad.4. VII Otwarte Mistrzostwa Województwa Kobiet i Mężczyzn – kategoria „open”
Informacje dotyczące rozgrywek w tej kategorii wiekowej podane będą w odrębnym
komunikacie nr 02/2009 Wydziału Siatkówki Plażowej Zachodniopomorskiego WZPS.
Ad. 5. Postanowienia końcowe i informacje różne dotyczące w/w zawodów:
1) Organizatorzy: Wydział Siatkówki Plażowej Zachodniopomorskiego WZPS; STS w
Koszalinie; RZPS w Koszalinie; OSiR w Darłowie; Sponsorzy.
2) Obsada
sędziowska:
sędziów
deleguje
Wydział
Siatkówki
Plażowej
Zachodniopomorskiego WZPS - Delegatura w Koszalinie; (2 boiska) x 3 sędziów + sędzia
główny – zgodnie z wytycznymi PZPS.
3) Zgłoszenia uczestników: należy nadsyłać do ZZPS – Delegatury w Koszalinie - najlepiej
listownie lub faxem na numer tel. (0-94) 348-00-36 z dopiskiem „Plażówka 2009” do
dnia 03.06.2009r. do godziny 14.
Jednocześnie informujemy, iż w zgłoszonej parze zawodników(czek) mogą startować
zawodnicy(czki) z dwóch różnych klubów sportowych „halowych”. Do weryfikacji należy
posiadać przy sobie dokumenty (licencję, certyfikat lub pisemną zgodę z innego klubu)
stwierdzające tą samą przynależność klubową na „plażę” w sezonie rozgrywek 2009.
4) Nagrody i awanse: cztery najlepsze pary z każdej startującej w zawodach kategorii
wiekowej otrzymają od organizatorów i sponsorów mistrzostw pamiątkowe medale,
dyplomy.
Cztery najlepsze pary w kategorii kadetek i kadetów oraz juniorek i juniorów, dodatkowo
uzyskują awans do półfinałów Mistrzostw Polski, które odbędą się dla naszych par w
województwie zachodniopomorskim, w terminach: 22-24.06.2009r. – juniorki i
juniorzy oraz 06-08.07.2009r. – kadetki i kadeci. Szczegółowe informacje na ten temat
zostaną ogłoszone w komunikatach Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS w późniejszym
terminie.

-35) Licencje, opłaty startowe i inne dokumenty: każdy grający uczestnik turnieju siatkówki
plażowej organizowanego przez WSP-ZZPS winien posiadać:
a) aktualną na dany sezon klubową licencję zawodniczą wydaną przez WSP-ZZPS.
Koszt wydania licencji na sezon 2009, ważnej w zawodach młodzieżowych na
terenie Polski, wynosić będzie 20,00 PLN dla wszystkich kategorii wiekowych.
b) aktualną na dany sezon halowy klubową licencję lub certyfikat zawodniczy
wydany przez WR-ZZPS.
c) aktualne badania lekarskie od lekarza sportowego (ważne max. na 6 miesięcy)
d) inny dokument potwierdzający datę urodzenia zawodnika(czki)!!!
e) KP od organizatora – tj. dokument stwierdzający dokonanie opłaty startowej na
zawody w poszczególnych młodzieżowych kategoriach wiekowych:
· od pary zawodniczek / zawodników po 30,00 PLN.
Formalności dotyczących założenia licencji jak i opłat z tym związanych oraz opłat
wpisowych za start w turnieju należy dokonać bezpośrednio przed odprawą techniczną
powyższych zawodów. Rachunki z tytułu w/w opłat, organizator prześle po zawodach!
6) Informacje końcowe: uczestnicy zawodów pokrywają koszty przejazdów, wyżywienia,
zakwaterowania i jego rezerwacji oraz opłat licencyjnych i startowych we własnym
zakresie.
· Opiekę medyczną podczas trwania zawodów zapewniają organizatorzy turnieju.
· Zespoły uczestniczące winny dokonać ubezpieczeń we własnym zakresie, bowiem
organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach
(namiotach) przewidzianych jako pomieszczenia dla uczestników turniejów.
· Obowiązkowe jest by zawodnicy(czki) tej samej startującej pary rozgrywali(ły)
zawody w takich samych strojach (co najmniej jednakowych, ponumerowanych „1” i
„ 2” koszulkach).
· System rozgrywek w danej kategorii wiekowej ustalony zostanie bezpośrednio przed
rozpoczęciem zawodów w zależności od ilości zgłoszonych par.
· W przypadku bardzo złych warunków pogodowych decyzje o kontynuowaniu
zawodów podejmują sędzia główny zawodów wraz z organizatorami turnieju.
· Telefony kontaktowe z propozycją miejsc noclegowych w pensjonatach położonych w
Darłówku niedaleko boisk do gry: (0-94) 314-00-49; (0-94) 314-01-20; 609-52-07-53.
Telefony kontaktowe do przedstawicieli Wydziału Siatkówki Plażowej
Zachodniopomorskiego WZPS w sprawach związanych z organizacją zawodów:
- Wojciech Klęsk /0-604/ 14-33-84
- Grzegorz Sołtysiak /0-606/ 70-16-47
Wiceprzewodniczący
Wydziału Siatkówki Plażowej
Zachodniopomorskiego WZPS
Wojciech Klęsk

Do wiadomości:
1) Kluby Sportowe ZZPS
2) Zarząd i WSP-WZPS – a/a
3) WSP-PZPS – a/a
4) Media Regionalne

- /50/
- /2/
- /1/
- /5/

Przewodniczący
Wydziału Siatkówki Plażowej
Zachodniopomorskiego WZPS
Grzegorz Sołtysiak

